Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
05-03-2018

Termin składania ofert
13-03-2018

Numer ogłoszenia
1093570

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
adres grzecznościowy do korespondencji: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w
Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, Plac Kościelny 1-2 lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii lub na
Plebanii - adres jw.
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora wyznaczonego, kuriera, posłańca lub osobiście

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Hanusz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
e-mail:przebudowa@pankracy.edu.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z jego transportem, wniesieniem,
ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz montażem /instalacją oraz uruchomieniem w
miejscu docelowym – dotyczy wyposażenia komputerowego, do budynku Publicznej Katolickiej Szkoły
Św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1. – dawny budynek Kolegium Jezuickiego .
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1. Wyposażenie pracowni przedmiotowej do nauczania fizyki i matematyki
Część 2. Wyposażenie pracowni komputerowej.
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od
wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz
zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom
i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w
szczególności wprowadzenia do obrotu zgodnie z aktami prawnymi oraz rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z 02 .06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 poz. 806) – jeśli
dotyczy. Ww. dokumenty muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisanie
protokołu zdawczo-odbiorczego;
2) przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać wszelkie kable, materiały eksploatacyjne,
podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania
bez dodatkowych nakładów i zakupów. Do wszystkich, wchodzących w skład wyposażenia
komputerowego, systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także
instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania
z oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia -jeżeli dotyczy;
3) wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego
użytkowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone w języku
polskim;
4) oferowane produkty powinny być bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą
spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2047) oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej;
5) wszystkie produkty/wyroby/urządzenia, sprzęt muszą posiadać etykiety z napisami w języku polskim
zawierające: nazwę towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt;
6) na każdym sprzęcie elektrycznym musi znajdować się symbol CE umieszczony przez producenta lub
jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzający zgodność sprzętu z wymaganiami dyrektywy
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2014/35/UE i Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U.
z 2016r. poz. 806);
7) dostawa w przedmiocie zamówienia określonym dla danej części zamówienia powinna być
dostarczona jednorazowo;
8) za prawidłowe opakowanie elementów przedmiotu zamówienia na czas transportu odpowiada
wyłącznie wykonawca co oznacza, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w czasie transportu jak również opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony
Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony jest w Karcie
szczegółowego wyposażenia, która po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. jest załącznikiem do
oferty wykonawcy. Ww. Karty oznaczone są w dokumentacji przetargowej jako pliki (1) i (2).
3. Opis wyposażenia zawarty w Kartach szczegółowego wyposażenia znajduje się w przywołanych
pozycjach katalogu Fabryki Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Nysie, dostępnego do pobrania na stronie
https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/i/Kontakt/15
4. Wykonawca ma prawo przyjąć wyposażenie z innego, dowolnego katalogu wyposażenia jako
rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, że będzie zgodne z zakładanym celem, do którego to
wyposażenia ma służyć.
Katalog, z których będzie pochodzić oferowane wyposażenie pracowni – wykonawca będzie
zobowiązany dołączyć do oferty.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się
na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, stąd wymóg określony w zdaniu
drugim.
5.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych ,
liczony od daty podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem, że
okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta i musi wynosić co
najmniej 24 miesiące.
6. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1- Wyposażenie pracowni przedmiotowej do
nauczania fizyki i matematyki i Część 2-Wyposażenie pracowni komputerowej. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedna część lub na całość.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowo utworzonych pracowni: komputerowej, fizycznej i
matematycznej w

Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem we wskazanych
pomieszczeniach oraz montażem /instalacją oraz uruchomieniem w miejscu docelowym – dotyczy
wyposażenia komputerowego, do budynku Publicznej Katolickiej Szkoły Św. Pankracego w Jeleniej
Górze przy ul. Kopernika 1. – dawny budynek Kolegium Jezuickiego .

Kod CPV
39162100-6

Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne
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Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji dostawy określonej dla Części 1 - cykl 9 kolejnych dni kalendarzowych licząc od dnia
podpisania umowy ( tj. orientacyjnie rozpoczęcie dostawy 22.03.2018 r. , zakończenie dostawy- nie
później niż do 30.03.2018 r.)
Termin realizacji dostawy określonej dla Części 2 - cykl 9 kolejnych dni kalendarzowych
( tj. orientacyjnie rozpoczęcie dostawy 22.03.2018 r. , zakończenie dostawy- nie później niż do
30.03.2018 r.)
Za termin zakończenia zadania uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oddzielnie
dla każdej Części zamówienia.
Dla każdej z Części - dostawa jednorazowa

Załączniki







część 2- w wersji pdf.
część 1- w wersji pdf.
Formularz oferty z załącznikami
Część 2-Pracownia komputerowa
Część 1- Pracownia fizyczna i matematyczna
Specyfikacja

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Zamawiający nie stawia warunku.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

Dodatkowe warunki
brak

Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy, której wzór jest zawarty jako Rozdział II. w
Specyfikacji

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapisem w Specyfikacji- Rozdział I. punkt X.:
a) Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
wraz
z integralnym załącznikiem –wypełnioną i podpisaną Kartą szczegółowego wyposażenia dla Części, na
którą jest składana Oferta;
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu
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wykluczeniu, wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru
stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3;
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej: w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopiistosowne pełnomocnictwo/upoważnienie z wymaganymi podpisami prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie wg ponizszych kryteriów podlega oddzielnie każda Część zamówienia .
1. Umowna cena(C) podana łącznie z podatkiem VAT - 60% = 60,00 punktów
z zastrzeżeniem dotyczącym wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który w
Formularzu Oferty podał cenę bez podatku od towarów i usług VAT,
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 60 pkt, zaś waga tego kryterium
wynosi 60% ogólnej oceny. Oferta z najniższą umowną Ceną otrzymuje 60,00 punktów.
Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:
C min
Pi(C) = Ci x 60
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”umowna cena”, z zaokrągleniem
ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
60,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena”.
Ilość należnych Wykonawcy punktów liczona jest do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem
zgodnie z zasadami przyjętymi w rachunkowości.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego - Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do
umownej ceny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyższe wynika z
konieczności ustalenia ceny porównywalnej z innymi cenami oraz kwoty, która będzie realnie obciążała
budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
2. Okres gwarancji (G) - 20% = 20,00punktów
Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości i
rękojmi za wady , przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące.
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt, zaś waga tego kryterium
wynosi 20% ogólnej oceny.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów
wynikającą z poniższego zestawienia:
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poniżej 24 – oferta podlega odrzuceniu
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 miesiące - spełnia wymagania minimalne - otrzymuje 0
punktów
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady od 25 miesięcy do 35 miesięcy(włącznie) - otrzymuje 0
punktów
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady od 36 miesięcy do 47 miesięcy(włącznie) - otrzymuje 10
punktów
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady od 48miesięcy i więcej - otrzymuje 20 punktów
uwaga: jeżeli wykonawca nie poda na jaki okres udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady4z7

Zamawiający uzna ,
że gwarancja udzielona jest na okres minimalny tj. 24 miesiące i zostanie przyznane 0 pkt.
3. Termin realizacji (T) - 20%= 20,00punktów
Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt, zaś waga tego kryterium
wynosi 20% ogólnej oceny.
Zamawiający wymaga dostawy każdej Części zamówienia w cyklu maksymalnie 9 dni kalendarzowych,
przy założeniu: rozpoczęcia dostawy - 22.03.2018 r. i zakończenie dostawy- nie później niż
do30.03.2018 r.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy, który zaoferuje dostawę poszczególnych Części
przedmiotu zamówienia w krótszym terminie, ale nie wcześniej niż od 22.03.2018 r. wg zestawienia
poniżej:
dostawa powyżej 9 dni - oferta podlega odrzuceniu
dostaw od 8 dni do 9 dni włącznie - 0 punktów
dostawa od 6 dni do 7 włącznie - 10,00punktów
dostawa do 5 dni włącznie - 20,00punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia wykonawcy(wykonawcom), którego(rych)
oferta uzyska najwyższą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru:
Ocena oferty = C + G +T

Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy :
1) wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu… lub braku podstaw
wykluczenia
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 lub
art.270-309 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z późn.zm.) lub art. 46 lub art.48
ustawy z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), { jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks karny,
{ jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
c) skarbowe, { jeżeli nie upłynął okres 5 lat}
d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz.769); { jeżeli nie upłynął okres 3 lat}
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt.13;
{ jeżeli nie upłynął okres 5 lat i odpowiednio 3 lat}
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty ich należności; { jeżeli nie upłynął okres 3lat}
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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{ jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zdarzenia}
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik , a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; { jeżeli nie upłynął okres 3 lat od
zdarzenia};
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r.
poz.437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
…, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
13) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych .
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Przedstawione przez wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i
szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE U ERAZMA I PANKRACEGO

Adres
Mikołaja Kopernika 1
58-500 Jelenia Góra
dolnośląskie , Jelenia Góra

NIP
6112716652

Tytuł projektu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św.
Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich
wyposażenie - II etap.
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Numer projektu
RPDS.07.01.03-02-0010/16-00

Inne źródła finansowania
środki własne
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